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Christina har ordet . . .
Kära Sweor!

ASIENS RM i
Singapore 6 - 9 oktober
med efterdagar till Kuala Lumpur och
Borneo.
Anmälan senast 15 juni
Anmälningsblanketter

SWEA är en sprudlande 25-åring som har mycket
att ge!
Nu är jubileet snart här och hela SWEA Stockholm och
många, många andra Sweor runt omkring i världen jobbar för högtryck
för att allt ska gå i lås.
En stor eloge till Agneta Nilsson, SWEAs grundare, som har en sådan
energi och känsla för vår organisation att hon nu som projektchef drivit
fram denna magnifika jubileumsfest i dagarna fyra med allt från
konstutställning, SWEA-hästar, kväll på Oscarsteatern, och en
festmiddag på Stockholms Stadshus! Ca 1400 Sweor med vänner
kommer för att få uppleva dessa innehållsrika dagar. Ett varmt tack till
alla Sweor i Stockholm och runt om i världen som med ert enorma
arbete gör detta jubileum möjligt.
Utan Sweor inget SWEA
Tänk att SWEA bygger helt på frivilligt arbete. Ett idag ganska ovanligt
sätt att få storverk att ske utan någon formell ersättning, men där
belöningen i stället är det inspirerande samarbetet och den härliga
gemenskapen. Hundratals Sweor ställer upp i avdelningsstyrelserna och i
de många kommittéerna på lokal, regional och internationell nivå och
producerar tidningar och webbsidor, seminarier och utställningar.
Ju mer du ger till SWEA desto mer får du igen.
Tjusningen är att vi alla är så olika, men att vår svenskhet håller oss
samman som vore vi systrar. Under arbetet med julmarknader och
midsommarfester knyts många varma vänskapsband som består genom
åren. Vi har hjälpt hundratals stipendiater att få uppleva Sverige, vi har
donerat stora summor till projekt med svensk anknytning och vi har
stekt miljontals köttbullar tillsammans!
SWEA Nytts första sponsor
Vi har med detta jubileumsnummer av SWEA-Nytt glädjen att
presentera vår första sponsor för nyhetsbladet. Electrolux har generöst
donerat ett bidrag och kommer även att demonstrera sin raffinerade,
helautomatiska Automower under jubileums- picknicken i
Ulriksdalsparken. Tänk att kunna glädja sig åt en nyklippt gräsmatta
varje dag, utan att lyfta ett finger!

MEMAs RM i
Hammamet, Tunisien
5 - 7 november
med efterdagar i öknen.
Anmälan senast 31 juli
Anmälningsblanketter

Nu några påminnelser:
Glöm inte att registrera er – så fort som möjligt- på
jubileumskansliet (Östermalmsgatan 61) Öppet: 7-17 juni, kl 1015 varje dag eller på hotel Foresta för de som bor där.
Den 6 juni kl.13, i korsningen Strandvägen/Skeppargatan, invigs
utställningen med de ståtliga SWEA-hästarna utmed Strandvägen.
Vi hoppas att många Sweor kan komma, helst klädda i blå-gult dagen
till ära, för att fira denna spännande händelse.
“Plugghästarna på Skansen”, utställningen av utlandskolornas elevers
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arbeten med småhästar och berättelser från livet i olika länder, invigs
på Bredablick den 19 juni kl 10.00 av Anna-Greta Leijon, Skansens
VD. Plugghästarna pågår hela sommaren och SWEA-hästarna kommer
att vara på Strandvägen fram till den 30 juni och därefter på
Tingsvallen på Skansen fram till den 15 augusti..

MAMEs RM i
Denver, Colorado
8 - 10 oktober
Anmälan senast 15 augusti

SWEA Malmö inbjuder till den traditionella Sverigemiddagen den 6
augusti, där vi kommer att dela ut 2004 års stipendier inom Litteratur
och Interkulturella relationer. Under det lockande programmet upptäcker
vi tillsammans Malmö per båt och besöker de härliga skånska
landmärkena slottet Övedskloster och Kulturens Östarp.

Anmälningsblanketter

Tänk på att många RM (regionmöten) har anmälningstid före och under
sommaren. Läs mer om höstens regionmöten härintill!

OAMEs RM i
Chapel Hill, N.C.
15 - 17 oktober

Men först ska vi fira SWEAs 25-årsdag tillsammans och njuta av
vår Världsvida Vänskap.
Jag vill uppmana så många som möjligt att bära svensk folkdräkt under
torsdagens festligheter. Själv kommer jag att ha på mig min Stora
Tunadräkt som gammelmormor Emma sydde till mig när jag var 15 år.
Tänk så festligt om vi kan sprida svensk kultur även vid detta tillfälle.
HURRA för oss alla åtta tusen Sweor!

Anmälan senast 15 augusti
Anmälningsblanketter

Jag önskar er en härlig och vilsam sommar var ni än befinner er

.

Jubileumskram

SWEA Kontakt
Flera Sweor har hört av sig och
vill vara SWEA Kontakt, men fler
vill vi ha. Hör av dig om du bor
en bit bort från den avdelning du
tillhör.

VEMAs och OEMAs RM i
Dublin, Irland
28 - 31 oktober

Läs mer >>>

Värva medlemmar och
vinn!

Anmälan senast 15 augusti
Anmälningsblanketter

I väntan på SWEA Internationals
Världsmöte i
april 2005 - New Orleans månadens aptitretare!

Varje månad t.o.m. juni 2004
kommer vi att lotta ut en present
bland de Sweor som hör av sig
med tips om medlemsvärvning!
Läs mer >>>

Läs mer >>>
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Osäker på vilken region
du tillhör?

VAMEs RM i
San Diego, Kalifornien
22- 24 oktober
Anmälan senast 15 juli

Val till
Europaparlamentet

Om du är du osäker eller bara
nyfiken på vilka avdelningar som
tillhör din region skall du besöka
SWEAs Världskarta som visar vem
som hör hemma var!OBS! Du
behöver inte tillhöra en region för
att deltaga i deras RM. Alla möten
och resor är öppna för alla Sweor
oavsett var du bor!
Se mer >>>

Om man som utlandsvensk är
berättigad till att rösta i det
svenska riksdagsvalet, är man
också berättigad till att välja i
Europa-parlamentsvalet.

Medlemsförmånerna blir
allt fler

Medlemskort för
förmåner

Denna gång kan vi introducera
följande nya medlems-förmåner:

I sommarnumret av Forum som
är på väg till er alla finns på
sidan 36 ett nytt medlemskort.
Klipp ut det och stoppa det i
plånboken.

Information, frågor och svar finns
på www.val.se

Anmälningsblanketter

"En av oss"

AVIS - hyr bil i Sverige till
Jubileumspris!

- är denna gången en berättelse om
det mångskiftande
förberedelsearbetet på kansliet inför
jubileet.

Affinity Telefoni - Du kan
använda deras tjänst både för att
ringa från över 200 länder till
Sverige och andra länder.
Läs mer om dessa och andra
förmåner >>>

Läs mer >>>

Förslag till
medlemsförmåner?
Om du har förslag på andra
medlemsförmåner för oss Sweor,
skicka gärna ett e-mail till
benefits@swea.org.

Ny Månadens Avdelning

Val av Sekreterare och Skattmästare
för SWEA International Inc. sker i oktober 2004 för mandat-perioden 1
januari 2005 till 31 december 2006.
Om Du är intresserad, så bör Din ansökan, med meritförteckning, vara
Kansliet tillhanda senast den 15 September 2004.
Bilder och mer >>>

Rundtur i SWEA-land
Se vad som hänt i SWEA-avdelningar
runt om i världen.
Läs mer >>>

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_3_04.htm

Läs mer >>>

SWEAs första Sigrid Paskell
Stipendiat utsedd
Susanna Andersson, operasångerska, har tilldelats
Sigrid Paskells Stipendium inom Scenkonsterna för
sin starkt gestaltande förmåga och stora energi.
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Läs mer >>>
Läs dem alla

SWEA-Nytt har som avsändare Margaretta Simpson
[sweanytt@swea.org] Detta är den ENDA avsändaradressen med
"swea.org" och den används ENBART när SWEA-Nytt ges ut. Titel på
mejlet är då alltid "SWEA-Nytt Nr 3 2004 - utgivet av SWEA
International". Det enda som ändras är numret på SWEA-Nytt. Nästa
blir alltså Nr 4 2004.

SWEAS Idébank
Vid RM i Oslo (VEMA) hösten 2003 diskuterades bl.a. hur man inom regionen (och övriga SWEAland) skulle kunna hjälpa varandra och ta del av varandras erfarenheter. En samlingsplats för
detta skulle finnas och idén till ”SWEAs Idébank” föddes.
Läs mer >>>

Sverigemiddagen i Malmö
SWEA Malmö hälsar alla Sweor
välkomna till årets Sverige-middag
den 5 - 7 augusti.
Läs mer >>>

Sommardagar i
Glasriket

Traditionell
sommarlunch i Båstad

Välkommen till Småland och det
härliga Glasriket den 7-9 juli
2004. Vi träffas i den historiska
och underbara sommarstaden
Kalmar.

Onsdagen den 14 juli är det
dags igen på Restaurang Sand Hotel Skansen i Båstad
Läs mer >>>

Läs mer >>>

Sommarlunch i
Bohuslän

Välkomna till "Att vara
svensk i världen"

Onsdagen den 28 juli på
Gullmarsstrand i Fiskebäckskil i
Bohuslän. Läs mer >>>

SVIV inbjuder till konferens den
10 augusti i Båstad.
Läs mer >>>

Annonsera med SWEA!
Sätt upp din annons på
"Annonspelaren" på
www.swea.org! Kontakta
advertising@swea.org för priser
och mer information.

Läs tidigare utgåvor på webben

xx
Så går det till!
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Plugghästar på
Skansen
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Skansen
Alla jubileumsdeltagare måste
göra incheckning på kansliet
och hämta biljetter till de valda
evenemangen.
Läs mer >>>

Besök Jubileumswebben!
Från www.swea.org klicka på hästen
i logon som härovan!

Börja Jubileumsfirandet
på Strandvägen!
Invigning av SWEAs hästutställning söndagen 6 juni kl. 13.00

Senaste uppdaterade
Jubileumsprogrammet >>>

Läs mer >>>

Besök SWEA skolbarnsutställning på Skansen i sommar!
Lördagen den 19 juni kl. 10.00
är det invigning av svenska
utlandsskoleelevers arbeten.
Läs mer >>>

Skicka SWEA-Nytt vidare till de Sweor som inte fått nyhetsbrevet,
tryck ut och dela med dig till dem som inte har e-post!
Direkt adress till SWEA-Nytt på webben är swea_nytt_3_04.htm

OBS! Om Du har synpunkter på SWEA-Nytt skicka e-mail till sweanytt@swea.org
Skriv i rubriken "SWEA-Nytt"

SWEA-Nytt publiceras av SWEA International
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